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*VEN DE BALDE AO CAMPAMENTO!
Que tes pensado facer para estas vacacións? Queres asistir aos nosos campamentos de verán?  

E que che saia de balde? Só tes que presentar a túa solicitude de participación no sorteo das 

prazas por vía telemática.  

É moi sinxelo: tes que obter un certificado dixital baixo a norma X.509.V3 expedido  

pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, Real Casa da Moeda, e formalizar a inscrición   

a través da aplicación informática establecida no enderezo da internet:  

http://www.xunta.es/servicios

Entre os que vos animedes (e sempre que resultedes  adxudicatarios dunha praza nalgún dos 

campamentos), sortearemos... PRAZAS DE BALDE.

         Sorte!!!
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INTRODUCIÓN 
A Consellería de Traballo e Benestar quere facilitar á 
mocidade galega o acceso a actividades de tempo 
libre.  A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
pretende facer realidade este obxectivo a través da 
Acción de Verán 2010. Trátase dun programa de ac-
tividades que terá lugar nos meses de xullo e agosto, 
tanto en Galicia como noutras comunidades autóno-
mas.

Pódese participar, xa sexa individualmente ou en 
grupos, nalgún dos seguintes programas:

z Programas de actividades que se realizarán 
en Galicia.

z Programas de intercambios bilaterais con outras 
comunidades autónomas.

z Campos de traballo en Galicia.

z Campos de traballo noutras comunidades 
autónomas.

z Campos de traballo no estranxeiro.

A información que incluímos neste folleto fai refe-
rencia ás quendas das actividades que se realizarán 
en Galicia e aos intercambios bilaterais con outras 
comunidades autónomas, que se atopan regulados 
na orde correspondente, publicada no DOG do 8 de 
marzo do 2010.

Programa de actividades que 
se realizarán en Galicia
As prazas que ofertamos desde a Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado nas nosas instalacións des-
tínanse á realización dos seguintes programas:

Oferta concertada

É unha opción dirixida a asociacións, entidades pres-
tadoras de servizos á xuventude, escolas de tempo 
libre e corporacións locais. Facilítase o uso das ins-
talacións xuvenís da Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado para que poidan desenvolver os seus 
propios programas de actividades.

Programas de actividades promovidas  
e dirixidas pola Dirección Xeral de Xuventu-
de e Voluntariado en instalacións galegas

Os participantes nestes programas disporán de activi-
dades de carácter sociocultural, recreativo, formativo 
e convivencial. 

O aloxamento será en albergues, residencias ou cam-
pamentos xuvenís. 

Terán manutención en réxime de pensión completa 
así como o material necesario para a actividade. 

Un equipo técnico de persoal especializado en ani-
mación sociocultural encargarase de dinamizar todas 
as actividades. 

Os participantes disporán de atención sanitaria de pri-
meiros auxilios e gozarán dun seguro de accidentes  e 
responsabilidade civil. 
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Con esta alternativa, a Dirección Xeral de Xuventude 
e Voluntariado pretende fomentar non só todo tipo 
de actividades lúdicas, senón tamén a promoción de 
hábitos de vida saudable, de convivencia, de respecto 
polo ambiente, equidade de xénero e, en xeral, todo 
o que supoña potenciar os aspectos socioculturais, 
deportivos e formativos da nosa mocidade. 

1. Programa de intercambios bilaterais con 
outras comunidades autónomas

A proposta de intercambios bilaterais con outras co-
munidades autónomas permite que os nosos rapaces 
e rapazas coñezan a realidade social e cultural das 
comunidades anfitrioas, convivindo con outros grupos 
e participando na realización de actividades recreati-
vas, turísticas, culturais, deportivas e outras.

Este ano realizaremos intercambios con: Álava, Ara-
gón, Cantabria, Castela e León, Estremadura, Mur-
cia, Navarra e A Rioxa.

2. Solicitudes

A.  Hai dúas formas de presentar as solicitudes, por 
escrito ou telematicamente:

z Por escrito: as solicitudes débense presentar 
no modelo oficial, que se pode obter en cal-
quera dos departamentos territoriais da Con-
sellería de Traballo e Benestar, nas oficinas e 
puntos de información xuvenil ou ben des-
cargarse directamente desde a páxina web 
www.xuventude.net, para logo presentala a 
través do rexistro.

z Telematicamente: os solicitantes que posúan 
un certificado dixital baixo a norma X.509.V3 
expedido pola Fábrica Nacional de Moeda e 
Timbre, Real Casa da Moeda, poden acceder 
a esta vía de presentación a través da aplica-
ción informática establecida no enderezo da 
internet: http://www.xunta.es/servizos-
de-admon-electonica. Transferiranse así 
automaticamente os datos da solicitude ao 
rexistro telemático da Xunta de Galicia. 

B. A solicitude pode ser individual ou múltiple (no 
caso de dous, tres ou catro irmáns). 

 A solicitude múltiple só se poderá empregar 
para o suposto de solicitude de irmáns que pidan 
a mesma instalación e quenda. Todos os intere-
sados que figuren nunha mesma instancia deben 
cumprir os requisitos de idade esixidos para as 
instalacións e quendas solicitadas. O incumpri-
mento do disposto anteriormente por un dos 
participantes, suporá a exclusión de todos os que 
figuren nesa mesma solicitude.

 A solicitude múltiple ten efectos para a adxudica-
ción das prazas durante o sorteo e para xerar as 
listas de espera, pero no momento das adxudica-
cións desde a lista de espera xa se teñen en conta 
como individuais.

C. Instrucións para cubrir os impresos 
de solicitude:

z Cada mozo ou moza só pode cubrir unha so-
licitude elixindo, por orde de prioridade, un 
máximo de cinco quendas ou actividades. 
Cada quenda ou actividade vai identificada 
cun código no anexo I que se facilita coa so-
licitude.
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z Os datos do solicitante deben ser os do 
mozo ou moza que opta a participar nas 
actividades. No caso das solicitudes múlti-
ples deberanse cubrir os datos de todos os 
irmáns que solicitan a súa participación 
(ata un máximo de catro).

z As solicitudes deberanas asinar os pais/
nais ou titores dos menores solicitantes.

z Se a/o solicitante é galega/o non residen-
te en Galicia, na súa solicitude debe figurar, 
para as comunicacións, un enderezo nesta 
comunidade autónoma.

z A duplicidade dunha solicitude dará lugar 
á inadmisión de ambas, polo que  o solici-
tante quedará fóra do sorteo.

z Non terán validez, e polo tanto non serán 
incluídas no sorteo, as solicitudes que se 
reciban unicamente por fax.

z Todas aquelas persoas que presenten a 
súa solicitude a través do procedemento 
do portelo único dos concellos ou por co-
rreo ordinario deberán remitir, unha vez 
rexistrada, unha copia por fax ao número  
981 545 843.

z A partir do 5 de abril, o interesado deberá 
comprobar a recepción da súa solicitude na 
páxina web www.xuventude.net, así como 
os posibles erros de mecanización que se co-
meteran co obxecto de proceder á súa correc-
ción. Nesa páxina aparecerá un enlace para 
consultar os datos das solicitudes. Para ter ac-
ceso aos mesmos, deberase incluír o número 

do DNI do pai/nai ou titor que cubriu a instan-
cia, así como a data de caducidade dese DNI. 
Se os interesados atopan algún erro nos 
datos da solicitude ou non a atopan, deben 
chamar a calquera dos números de teléfono 
da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntaria-
do que aparecen no anexo IV, antes do día 
19 de abril, inclusive. Unha vez transcorrido 
o prazo, contra os erros ou omisións de solici-
tudes non procederá reclamación ningunha.

D. As solicitudes dirixiranse ao director xeral de 
Xuventude e Voluntariado, e poderán presen-
tarse no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, nos 
rexistros dos departamentos territoriais da Conse-
llería de Traballo e Benestar ou por calquera dos 
medios establecidos no artigo 38 da Lei 30/1992, 
do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento adminis-
trativo común.

E. O prazo para presentar as solicitudes remata o 
día 23 de marzo de 2010.
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3. Adxudicación

A adxudicación pode ser:

z Directa, se a demanda non supera o número de 
prazas dispoñibles. 

z Por sorteo informático, no suposto de que o nú-
mero de solicitudes supere o número de prazas 
dispoñibles. Neste caso, o sorteo realizarase pe-
rante notario o día 21 de abril de 2010, ás 12 
horas na sala de prensa da Consellería de Traballo 
e Benestar, sita no terceiro andar das dependen-
cias da devandita consellería no edificio adminis-
trativo de San Lázaro en Santiago de Compostela.

Co sorteo cubriranse as prazas nas distintas acti-
vidades e xerarase unha lista de espera para cada 
unha das actividades. O número de reservas en cada 
actividade será do 50% das prazas convocadas.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado fará 
público o resultado do sorteo, incluídas as listas 
de espera, e confeccionará a correspondente lista de 
admitidos para cada quenda e actividade. A comuni-
cación do resultado do sorteo para os participantes 
seleccionados levarase a cabo vía sms e correo elec-
trónico ao número de teléfono e conta de correo es-
pecificados na solicitude. A lista de admitidos será 
exposta a partir do día 22 de abril de 2010 na Di-
rección Xeral de Xuventude e Voluntariado, no rexistro 
xeral da Xunta de Galicia, nos rexistros e servizos de 
Xuventude e Voluntariado dos seus departamentos 
territoriais, no Centro de Información Administrativa 
e Atención ao Cidadán de Santiago de Compostela, 
no teléfono xove (902 152 535) e na páxina web  
www.xuventude.net (neste caso, os interesados de-

ben introducir o DNI do pai, nai ou titor/a que cu-
briron na súa solicitude e a data de caducidade dese 
DNI. Este é o mesmo procedemento que o estableci-
do para a consulta do estado da súa solicitude).

z No caso de se produciren baixas, a Dirección Xe-
ral de Xuventude e Voluntariado contactará cos 
suplentes a partir do 24 de maio de 2010, se-
guindo a orde de lista, a través de chamada te-
lefónica. Realizaranse 3 chamadas entre as 9 
e 14 horas que quedarán rexistradas para a súa 
constancia. De non contactarmos co interesado, 
este será dado de baixa e procederase a chamar 
ao seguinte na lista de espera.

z As prazas vacantes que non se cubrisen polos 
procedementos de adxudicación establecidos an-
teriormente serán ofertadas a partir do día 7 de 
xuño. Estas prazas serán expostas na páxina web 
www.xuventude.net.

4. Documentación e requisitos

Os participantes seleccionados deberán presentar 
a seguinte documentación:

z Xustificación do pagamento.

z Fotocopia do DNI, no caso de que o pai/nai ou re-
presentante legal do/a menor interesado/a non 
autorice expresamente a comprobación de datos 
por medio do acceso telemático ao sistema de ve-
rificación de datos de identidade do Ministerio de 
Presidencia ou da folla correspondente do libro de 
familia. 

z Fotocopia do documento de afiliación á Segurida-
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de Social ou seguro médico privado.

z Cuestionario médico - sanitario (anexo III da 
orde de convocatoria).

z Declaración responsable de que sabe nadar.

z Fotocopia compulsada do título de familia nume-
rosa, de ser o caso.

z Fotocopia do carné xove, de ser o caso.

O prazo para presentar esta documentación com-
prende do 23 de abril ao 6 de maio de 2010, am-
bos os dous inclusive. No caso de que a referida do-
cumentación non fora presentada no prazo indicado a 
praza será ofrecida á persoa que se atope no primeiro 
lugar da lista de espera correspondente.

5. Devolución de cotas

Se unha vez obtida a praza e aboado o prezo corres-
pondente o interesado non puidese asistir á activi-
dade, só terá dereito á devolución da cota no caso 
de que comunique a renuncia á praza por escrito e 
solicite a devolución da cantidade aboada polo me-
nos 20 días naturais antes do inicio da actividade, 
ou cando, por causas non imputables ao interesado, 
non se preste o servizo ou a Administración anule a 
actividade.

As solicitudes de devolución de cota que non cum-
pran co anterior serán denegadas, independente-
mente da causa xustificativa que se alegue na res-
pectiva solicitude de devolución de cota.

As solicitudes deberán dirixirse ao xefe/a territo-
rial da Consellería de Traballo e Benestar da provincia 

onde se van desenvolver as actividades, ou ao direc-
tor xeral de Xuventude e Voluntariado no caso das 
actividades que se desenvolvan fóra da Comunidade 
Autónoma de Galicia, que serán os órganos encarga-
dos de resolvelas en cada caso.

Para tal efecto, os interesados dispoñen dun modelo 
normalizado de solicitude de devolución de cota na 
orde de convocatoria (anexo V), que tamén poderán 
solicitar na Dirección Xeral de Xuventude e Volunta-
riado ou nos Servizos de Xuventude e Voluntariado 
dos departamentos territoriais da Consellería de Tra-
ballo e Benestar.

6. Descontos

z Dun 50% para membros de familia numerosa.

z Dun 25% para os usuarios de carné xove.

O desconto do 50% para membros de familia nume-
rosa deberá acreditarse coa presentación dunha foto-
copia compulsada do título de familia numerosa.

Os descontos citados en ningún caso serán acumu-
lables.

7. Equipamento necesario

Útiles de aseo, roupa axeitada, roupa usada e cómo-
da, roupa de abrigo e chuvia, luvas, roupa deportiva, 
calzado forte e cómodo, sombreiro ou gorra, roupa de 
baño, calzado deportivo e saco de durmir.

8. Equipo aconsellable
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Mochila ou bolsa, lanterna, cantimplora, bolígrafo e 
caderno.

9. Información

Poderase requirir:

z Na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

z Nos Servizos de Xuventude e Voluntariado dos 
departamentos territoriais da Consellería de Tra-
ballo e Benestar.

z Oficinas locais de Xuventude e Centro Coordina-
dor de Información e Documentación Xuvenil- 
Santiago.

z Nas oficinas e puntos de información xuvenil da 
Rede Galega de Información Xuvenil.

z Na páxina web www.xuventude.net
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AALBERGUE XUVENIL DE GANDARÍO (Bergondo)

DATOS XERAIS:

Recinto de 50.000 metros cadrados situado á beira da praia de Gandarío, con instalacións deportivas, labo-
ratorio de aula-mariña, salón  de xogos, museos de bioloxía mariña  e de arte xuvenil, salas de xuntanzas, 
zona de acampada con servizos, cuartos colectivos de 2, 4 e 6 camas e cafetería.

ACCESO: Está a 2 km de Sada (A Coruña) na estrada Sada - Betanzos. 
Autobuses desde A Coruña a todas as horas.  

ENDEREZO: Albergue Xuvenil Gandarío, 15167 BERGONDO (A Coruña) 

TELÉFONO: 981 791 005

ACTIVIDADES DO MAR

ACTIVIDADES XERAIS: vela, táboa, canoa; coñecemento práctico da natureza mariña.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12  xullo 95 - 96 188 € 150007

17 - 28  xullo 95 - 96 188 € 150008

18 - 29 agosto 95 - 96 188 € 150012
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A VELA E TÁBOA

ACTIVIDADES XERAIS: Técnicas básicas de navegación a vela e T.D.V (windsurf)

QUENDAS ANOS DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 28 xullo 92 - 93 - 94 188 € 150009

02 - 13 agosto 92 - 93 - 94 188 € 150011

18 - 29 agosto 92 - 93 - 94 188 € 150013

ACAMPAMOS

Neste campamento realizarás actividades lúdicas de todo tipo e que están orientadas ao coñecemento e 
respecto do ambiente. Trátase ademais dun campamento de carácter formativo e integrador, xa que nel 
participarán algúns rapaces con discapacidades. 

Gozarás e aprenderás co variado ecosistema no que se atopa o albergue, e participarás en xogos predepor-
tivos, cooperativos, de estratexia, así como en variados obradoiros (da natureza, de monicreques, cómic, 
manualidades, reciclaxe, de fotografía e curtametraxe, expresión corporal). Introduciranse tamén aos partici-
pantes no mundo do mar a través da realización de bautismos de mar a bordo dun veleiro. 

Todo iso nun contorno, no que a convivencia e o respecto das diferenzas entre participantes servirán para o 
voso enriquecemento persoal. 

QUENDAS ANOS DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 13  agosto 96 - 97 180 € 150006
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ALBERGUE XUVENIL MARIÑA ESPAÑOLA (Bergondo)

DATOS XERAIS: 

Edificio de 4 andares a carón do mar con aloxamento en cuartos de 6 camas e aseo integrado. Dispón de 
salas de xuntanza, salón de usos múltiples, sala de xogos, piscina, pistas deportivas, polideportivo cuberto e 
espazos ao aire libre.

ACCESO: A 1,5 km de Sada (A Coruña), na estrada a Betanzos. Autobuses desde A Coruña a todas as horas.

ENDEREZO: Albergue Xuvenil Mariña Española. 15167 BERGONDO (A Coruña).

TELÉFONO: 981 620 118

A MIÑA PRIMEIRA AVENTURA   

ACTIVIDADES XERAIS: xogos tradicionais e actividades culturais

QUENDAS ANOS DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 08  xullo 00 - 01 92 € 150001

11 - 18  xullo 00 - 01 92 € 150002

21 - 28  xullo 00 - 01 92 € 150003

01 - 08  agosto 00 - 01 92 € 150004

DEPORTE E RECREACIÓN

ACTIVIDADES XERAIS: actividades deportivas e xogos tradicionais

QUENDAS ANOS DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

11 - 18 agosto 98 - 99 180 € 150005
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A CAMPAMENTO XUVENIL ESPIÑEIRA (Boiro)

DATOS XERAIS: 

Instalación para 100 prazas en tendas de campaña que conta con pistas polideportivas, servicios hixiénicos 
completos, comedor cuberto.

ACCESOS: A 2 km de Boiro. Autobuses desde Santiago.

ENDEREZO: Campamento Xuvenil Espiñeira. BOIRO (A Coruña).

TELÉFONO:  981 845 260

CAMPAMENTO DE TEATRO

ACTIVIDADES XERAIS: dramatización, expresión corporal, desinhibición. Obradoiros de formación 
e de observación. Ensaios e propostas teatrais

QUENDAS ANOS DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12  xullo 98 - 99 143 € 150020

17 - 28  xullo 98 - 99 143 € 150021
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CAMPAMENTO XUVENIL VIRXE DE LORETO (Porto do Son)

DATOS XERAIS:

Recinto natural á beira do mar, con capacidade para 150 prazas en tendas  de  campaña. Comedor cuberto,  
pista polideportiva. Recinto cuberto para obradoiros.

ACCESOS:  A 2 km. de Porto do Son, na estrada a Noia.

ENDEREZO:  Campamento Xuvenil Virxe de Loreto. A  Aguieira, PORTO DO SON (A Coruña).

TELÉFONO:  981 767 587

ACTIVIDADES NAÚTICAS

ACTIVIDADES XERAIS: kaiak, surf, kitesurf e bobyboard. Iniciación á escalada en rocódromo.

QUENDAS ANOS DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 95 - 96 168 € 150017

17 - 28  xullo 95 - 96 168 € 150018

02 - 13 agosto 92 -  93 - 94 168 € 150019



1616

A
 C

O
R

U
Ñ

A CAMPAMENTO XUVENIL FURELOS (Melide)

DATOS XERAIS:

Está situado a carón do Camiño Francés. Ten capacidade para 60 prazas en tendas de campaña. 

ACCESOS: A 1,5 km de Melide na estrada Lugo-Santiago

ENDEREZO:  Campamento Xuvenil Furelos. MELIDE (A Coruña). 

TELÉFONO: 981 507 412

EN BICICLETA E CABALO POLA NATUREZA

ACTIVIDADES XERAIS: equitación. Bicicleta de montaña, que inclúe percorrido cicloturístico e educación vial 
baixo o principio do respecto á natureza.

QUENDAS ANOS DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 95 - 96 168 € 150014

17 - 28 xullo 92 - 93 - 94 168 € 150015

02 - 13 agosto 96 - 97 168 € 150016
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DATOS XERAIS: 

Atópase situado ao pé de praia na ría de Viveiro, mirando ao Cantábrico. Cuartos de 4, 5, e 6 camas,  
sala de televisión, aulas para actividades, laboratorio, comedor, cociña e instalacións deportivas.

ACCESO: 
Por estrada: A 5 Km de Viveiro na estrada LU-862. Autobuses de Lugo a Viveiro todos os días.  
Por ferrocarril: Estación FEVE en Viveiro (liña Ferrol-Xixón).

ENDEREZO: Albergue Xuvenil Area. 27850 VIVEIRO (Lugo).

TELÉFONO: 982 560 851

ACTIVIDADES DO MAR

ACTIVIDADES XERAIS: vela, táboa, wakeboard e aula de natureza mariña (intermareais, mergullo)

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 95 - 96 188 € 270001

17 - 28 xullo 94 - 95 188 € 270002

02 - 13 agosto 95 - 96 188 € 270003

18 - 29 agosto 95 - 96 188 € 270004
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O ALBERGUE XUVENIL BENIGNO QUIROGA (Portomarín)

DATOS XERAIS: 

Atópase ao pé do encoro de Belesar na xacobea vila de Portomarín. Aloxamento en cuartos de 4 camas, 
conta con comedor e sala de televisión e instalacións deportivas do concello, incluída piscina.

ACCESO: Atópase a 30 km de Lugo pola estrada LU-612 (Lugo-Portomarín). Autobuses diarios desde Lugo.

ENDEREZO: Avda. de Sarria, 20. 27178 PORTOMARÍN (Lugo).

TELÉFONO: 982 545 022

XOGANDO NO ENCORO: A NOSA PRIMEIRA AVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: iniciación aos deportes náuticos de vela e piragüismo. Piscina, bicicleta e obradoiros.

Na quenda do mes de agosto realizaranse campamentos temáticos con posibilidade de practicar deportes 
náuticos segundo a situación hidrográfica do encoro. Piscina e bicicleta.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 08 xullo 99 - 00 - 01 92 € 270005

11 - 18 xullo 99 - 00 - 01 92 € 270006

21 - 28 xullo 99 - 00 - 01 92 € 270007

01 - 08 agosto 99 - 00 - 01 92 € 270008
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CAMPAMENTO XUVENIL A DEVESA (Ribadeo)

DATOS XERAIS: 

Atópase na parroquia da Devesa (Concello de Ribadeo) a 100 m das praias de Reinante e As Catedrais. 
Aloxamento en tendas de campaña. Conta con comedor, cociña, primeiros auxilios, instalacións deportivas e 
pavillón de actividades.

ACCESO:
Por estrada: A 11 km de Ribadeo, na estrada LU-862. Autobuses desde Lugo todos os días.  
Por ferrocarril: Estación FEVE en Reinante e Ribadeo (liña Ferrol. Xixón)

ENDEREZO: Campamento Xuvenil A Devesa. 27700 A DEVESA. Ribadeo (Lugo).

TELÉFONO: 982 123 300

MULTIAVENTURA: MEDIO AMBIENTE E MAR

ACTIVIDADES XERAIS: escalada en rocódromo, tiro con arco, bicicleta, rotas de sendeirismo e actividades 
náuticas. 

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 96 - 97 143 € 270009
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O ACAMPADA AO CARÓN DO MAR

ACTIVIDADES XERAIS: escalada en rocódromo, tiro con arco, bicicleta, obradoiros e actividades náuticas.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 98 - 99 143 € 270010

DEVESAVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: escalada en rocódromo, bicicleta, tiro con arco, actividades de tempo libre 
e actividades náuticas.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 28 xullo 96 - 97 143 € 270011

CAMPAMENTO  SINTE GALICIA 

ACTIVIDADES XERAIS: mostrar aos participantes os costumes e tradicións galegas a través da música e dos 
oficios artesáns, ademais de actividades de praia, deporte, xogos populares e excursións.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 28 xullo 98 - 99 143 € 270012
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UNHA VIAXE A TRAVÉS DO TEMPO

ACTIVIDADES XERAIS: coñecemento da historia de Galicia nun contorno natural, viaxando na máquina do 
tempo. Ambientación de época.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 13 agosto 98 - 99 143 € 270013

CAMPAMENTO SONS DA DEVESA

ACTIVIDADES XERAIS: mostrar aos participantes os costumes e tradicións galegas a través da música e dos 
oficios artesáns, ademais de actividades de praia, deporte, xogos populares e excursións.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 13 agosto 98 - 99 143 € 270014
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O COMPLEXO RESIDENCIAL XUVENIL LUG (Lugo)

DATOS XERAIS:

Atópase situada na cidade de Lugo. Aloxamento en cuartos múltiples, conta con sala de televisión, sala de 
xogos e salón de actos.

ENDEREZO: Pintor Corredoira nº 2/4. 27002 LUGO

TELÉFONO: 982 220 450

CAMPAMENTO DE TEATRO

ACTIVIDADES XERAIS: dar a coñecer aos participantes o mundo das artes escénicas, o traballo de actor, o seu 
adestramento, o uso do corpo e a voz, como enfrontarse a creación dunha personaxe. Contacto coa xente da 
rúa comunicando e sorprendendo a través do teatro.

Vestiario, maquillaxe, malabares.

O teatro e a música.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 13 agosto 92 - 93 - 94 180 € 270017
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CAMPAMENTO XUVENIL OS CHACOTES (Palas de Rei)

DATOS XERAIS: 

Atópase na vila de Palas de Rei, na ruta do camiño xacobeo, a 35 km de Lugo na estrada N-547  
Santiago – Guntín. Aloxamento en tendas de campaña, conta con comedor, cociña, primeiros auxilios  
e instalacións deportivas do concello, incluída piscina. 

ACCESO: Por estrada: Autobuses desde Lugo a Santiago todos os días.
Por ferrocarril: Estación RENFE en Lugo.

ENDEREZO: Campamento Xuvenil Os Chacotes. 27200 PALAS DE REI (Lugo).

TELÉFONO: 982 380 313.

MULTIAVENTURA NOS CHACOTES

ACTIVIDADES XERAIS: escalada en rocódromo, roteiros en bicicleta de montaña 
e actividades ao aire libre. Piscina.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 28 xullo 95 - 96 143 € 270015

AVENTURA-T

ACTIVIDADES XERAIS: escalada en rocódromo, bicicleta todo terreo, sendeirismo 
e actividades ao aire libre. Piscina

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 13 agosto 96 - 97 143 € 270016
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SE CAMPAMENTO XUVENIL PENEDOS DE XACINTO (Entrimo)

DATOS XERAIS:

Campamento de montaña, con abundante arboredo, zona verde e xardín. Ten unha capacidade de 100 pra-
zas en tendas de campaña. 

A instalación dispón de pista polideportiva, salón de actividades, rocódromo, anfiteatro, alpendre cuberto e 
enfermería.

ACCESO: Situado a 70 Km de Ourense, na estrada de Entrimo-Illa Olelas. A instalación atópase a 2 Km de 
Entrimo, no lugar Cabeza da Vella.  
Ferrocarril ata Ourense e autobuses desde Ourense.

ENDEREZO: Campamento Xuvenil Penedos de Xacinto. Cabeza da Vella. ENTRIMO (Ourense).

TELÉFONO: 988 434 779

AVENTURA E DEPORTE

ACTIVIDADES XERAIS: rocódromo, piscina e rutas a pé e en bicicleta

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 99 -00 - 01 143 € 320001

17 - 28 xullo 96 - 97 143 € 320002

02 - 13 agosto 95 - 96 143 € 320003
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SECAMPAMENTO GALLAECIA-LUSITANIA

ACTIVIDADE MULTICULTURAL: Este campamento transfronteirizo persegue crear un espazo lúdico de encontro 
entre mozos e mozas galegos/as e portugueses/as a través da realización de xogos e actividades en plena 
natureza, así como un maior coñecemento das dúas culturas raianas, percorrendo os espectaculares espa-
zos históricos e naturais que agochan os parques de Baixa Limia - Serra do Xurés (Galicia) e Peneda-Gerês 
(Portugal). Trátase dunha vivencia multicultural  para o intercambio de experiencias nun contorno natural. 
Os mozos/as poderán participar en actividades convivenciais ao aire libre, obradoiros, piscinas e rutas de 
sendeirismo e outras.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

15 - 26 agosto 92 - 93 - 94 143 € 320004
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SE COLEXIO GUILLERME BROWN (O Pereiro de Aguiar) 

DATOS XERAIS: 

Atópase no concello de O Pereiro de Aguiar, a 3 Km de Ourense, nun espazo natural con amplas zonas verdes 
e xardín. Ten unha capacidade de 55 prazas en cuartos múltiples.

A instalación dispón de grandes espazos ao aire libre, instalacións e pistas deportivas, dúas piscinas, rocódro-
mo e aulas de obradoiros e actividades.

ACCESO: Situado no concello de O Pereiro de Aguiar, a 3 Km de Ourense, 
na estrada Ourense a Pobra de Trives. 
Autobuses desde Ourense.

ENDEREZO: Colexio Guillerme Brown. O PEREIRO DE AGUIAR (Ourense).

TELÉFONO: 988 259 589 

CONTOS E LENDAS

ACTIVIDADES XERAIS: obradoiros de cerámica, coiro e máscaras.

Teatro, actividades ambientais, xogos, piscina, marchas e excursións.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 agosto 99 -00 - 01 180 € 320005
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CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EQUAL (Coles) 

DATOS XERAIS: 

Centro situado ao comezo dun bosque de piñeiros e carballos que o separan do pazo de Fontefiz. Conta con 
ampla zona verde, xardín e piscina. Aloxamento en cuartos múltiples.

A instalación dispón de grandes espazos ao aire libre, sala multiusos, biblioteca e piscina.

ACCESO: Situado no Concello de Coles, a 10 Km de Ourense e 15 Km dos Peares.
Autobuses desde Ourense.

ENDEREZO: Centro Ambiental Equal. A Barra, 2 - Ctra. 525 de Santiago a Ourense, desvío dirección A Peroxa. 
COLES (Ourense)

TELÉFONO:  988 206 353  - 669 257 283

TEATRO, BAILE: O CORPO TAMÉN FALA

ACTIVIDADES XERAIS: teatro, baile, expresividade, mímica, actividades plásticas, reciclaxe, actividades am-
bientais, rutas, horta ecolóxica, actividades culturais, xogos populares, visitas guiadas e iniciación á hípica.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 99 - 00 - 01 180 € 320008

17 - 28 xullo 95 - 96 180 € 320009

02 - 13 agosto 98 - 99 180 € 320010
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SE CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE:  
UNIVERSIDADE LABORAL (Ourense) 

DATOS XERAIS: 

O aloxamento está situado na cidade de Ourense, na Universidade Laboral e as actividades terán lugar nas 
instalacións de Oira (preto da beira do Río Miño). 

O lugar onde se realizan as actividades dispón de espazos ao aire libre, 2 campos de herba sintética para 
fútbol 11 e fútbol 7, cancha cuberta de fútbol-sala, ximnasio e varias piscinas.

ACCESO:  Situado na cidade de Ourense.
Autobuses urbanos.

ENDEREZO: Universidade Laboral, Centro Residencial Docente. Rúa Universidade, 18. OURENSE.

TELÉFONO:  988 226 300.

CAMPAMENTO DE FÚTBOL

ACTIVIDADES XERAIS: fútbol, perfeccionamento de técnicas e deportes alternativos como balonmán, 
voleibol, piscina, rutas e actividades de animación con xogos populares, tenis de mesa e futbolín.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 10 xullo 96 - 97 120 € 320006

11 - 21 xullo 96 - 97 120 € 320007
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ALBERGUE XUVENIL VILAR DE ORDELLES (Esgos) 

DATOS XERAIS: 

Atópase no pobo de Vilar, no termo municipal de Esgos, concello pertencente á Ribeira Sacra Ourensá.  
Aloxamento en albergue en cuartos múltiples.

A instalación dispón de grandes espazos ao aire libre e rodeados de natureza, salón de actividades e área 
recreativa exterior.

ACCESO: Situado a 16 Km de Ourense, no Concello de Esgos, pola estrada Ourense a Pobra de  Trives (C-536).

ENDEREZO: Vilar. ESGOS (Ourense)

TELÉFONO:  620 620 976 - 988 215 465

MULTIAVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: sendeirismo, piragüismo, rutas, iniciación á hípica, tiro con arco, orientación, piscina.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 98 180 € 320011

17 -  28 xullo 98-99 180 € 320012

02 - 13 agosto 96-97 180 € 320013
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A CAMPAMENTO XUVENIL A ILLA DE ONS (Bueu) 

DATOS XERAIS: 

Campamento situado na Illa de Ons. Ten unha capacidade de 60 prazas en tendas de campaña. 

ACCESO: Barco desde Bueu, Sanxenxo e Portonovo.

ENDEREZO: Campamento Xuvenil A Illa de Ons. ILLA DE ONS. BUEU (Pontevedra) 

AVENTURA NA ILLA:

ACTIVIDADES XERAIS: sendeirismo guiado, orientación, bicicleta de montaña, aula de natureza mariña e 
astronomía, ademais doutras actividades de tempo libre e xogos diversos.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 97 - 98 143 € 360011

17 - 28 xullo 98 - 99 143 € 360012

02 - 13 agosto 97 143 € 360013
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CAMPAMENTO XUVENIL PONTEMARIL (Forcarei) 

DATOS XERAIS: 

Campamento de media montaña con capacidade para 140 prazas en tendas de campaña e 48 prazas en 
liteiras no albergue da instalación.

ACCESO: Situado a 2 Km de Forcarei, na estrada N-541 de Pontevedra-Ourense. Ferrocarril a Pontevedra.

ENDEREZO: Campamento xuvenil Pontemaril. FORCAREI (Pontevedra). 

TELÉFONO: 986 755 045

A MIÑA PRIMEIRA AVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: sendeirismo, rutas ecolóxicas, bicicleta de montaña,  baloncesto, piscina, rocódromo 
e actividades socioculturais

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 08 xullo 99 - 00 - 01 82 € 360005

11 - 18 xullo 99 -  00 - 01 82 € 360006

21 - 28 xullo 99 -  00 - 01 82 € 360007



32

P
O

N
TE

VE
D

R
A AVENTURA NA NATUREZA

ACTIVIDADES XERAIS: sendeirismo, rutas ecolóxicas, bicicleta de montaña e outras actividades deportivas, 
baloncesto, piscina, rocódromo e outras convivencias de animación sociocultural

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 98 - 99 143 € 360008

17 - 28 xullo 96 - 97 143 € 360009

02 - 13 agosto 96 - 97 143 € 360010
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ALBERGUE XUVENIL AS SINAS (Vilanova de Arousa) 

DATOS XERAIS:

Zona turística á beira da mar con abundante arboredo, zona verde e xardín. Ten unha capacidade de 120 
prazas en liteiras.

A instalación dispón dunha pista polideportiva de fútbol-sala e baloncesto.

ACCESO: Está situada na ría de Arousa a 4 Km de Vilagarcía de Arousa, na estrada Vilagarcía-Cambados. 
Autobuses e ferrocarril a Vilagarcía.

ENDEREZO: Albergue xuvenil As Sinas, Praia das Sinas. VILANOVA DE AROUSA (Pontevedra).

TELÉFONO: 986 554 081

ACTIVIDADES DO MAR

ACTIVIDADES XERAIS: vela, dorna, táboa, piragüismo, kaiak-polo, aula de natureza mariña
e aula de informática.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 95 - 96 188 € 360001

17 - 28 xullo 95 - 96 188 € 360002

02 - 13 agosto 95 - 96 188 € 360003

18 - 29 agosto 92 - 93 - 94 188 € 360004
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VAALBERGUE XUVENIL ILLA ZUHATZA (Álava) 

DATOS XERAIS: 

Albergue xuvenil Illa de Zuhatza. Capacidade para 440 persoas. Situada no encoro de Ullibarre-Gamboa, a 15 
Km de Vitoria-Gasteiz, toda a illa conforma o conxunto do campamento, cunha extensión de 500.000 metros 
cadrados. O aloxamento realízase en 40 cabanas de madeira, con 6 liteiras (12 prazas) cada unha. Conta con 
comedor, cociña, tres baterías de servizos e edificio polideportivo.

ENDEREZO: 
Albergue Illa de Zuhatza.  
Embalse de Ullibarri-Gamboa. 
Apartado 02030. 
VITORIA-GASTEIZ (Álava).

ACTIVIDADES NÁUTICAS

ACTIVIDADES XERAIS: kaiak, windsurf, remo, pedalóns, itinerarios ambientais, excursións culturais, 
xogos e obradoiros.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 11 agosto 95 - 96 210 € 500003
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VA ALBERGUE XUVENIL BARRÍA (Álava)

DATOS XERAIS: 

Albergue xuvenil situado a 25 km de Vitoria-Gasteiz. Antigo mosteiro rehabilitado para albergue con unha 
ampla zona de actividades, pistas de fútbol e baloncesto e piscina. Ten cuartos de 4, 6 e 8 prazas con baño 
incorporado e 4 cuartos de 20 prazas con baños compartidos e cinco salas de actividades con televisión e 
DVD.

ENDEREZO: 
Albergue xuvenil de Barría. 
01208 BARRÍA-NARBAJA (Álava).

ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: rapel, circuíto de multiaventura, bicicleta de montaña, sendeirismo, excursión a Vitoria 
e actividades de piscina.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 11 agosto 97 210 € 500002
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VAALBERGUE CARLOS ABAITUA (Álava)

DATOS XERAIS: 

Preferiblemente destinado a mozos/as con inquedanzas musicais e de produción (son, vídeo e iluminación). 
Desexable que os/as participantes teñan algunha formación musical ou alomenos saiban tocar algún instru-
mento, canten, formen parte dalgún grupo ou estean interesados/as en crealo.

ENDEREZO:
Albergue Carlos Abaitua. 
Sala de Concertos Hell Dorado. 
Escultor Isaac Diez K/z g • 01007 VITORIA - GASTEIZ.

COLONIA DE ROCK

ACTIVIDADES - OBRADOIROS:  Historia do rock, obradoiros de luminotecnia, son, gravación de maqueta, 
expresión e interpretación, fotografía dixital rock-fotos para exposición, rodaxe de vídeo clip, arte en coiro, 
merchandising e accesorios de rock and roll, concertos, ensaios, creación de maquetas e outras actividades 
culturais e deportivas.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 92 - 93 210 € 500001
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N CAMPAMENTO XUVENIL CANFRANC (Huesca) 

DATOS XERAIS: 

Canfranc estación é poboación situada na comarca da Jacetania, no val de Aragón, a máis de 1000 metros 
de altitude. Importante enclave da fronteira, ao longo dos séculos, chegou a gozar de privilexios pola súa si-
tuación e pola valía dos seus cidadáns. Emblema da loita pola apertura de pasos transfronteirizos. A estación 
internacional é un dos seus símbolos e durante un tempo motor da poboación.

O clima é húmido e máis frío que noutras poboacións do val como Jaca ou Villanúa.

ENDEREZO:  
Albergue xuvenil Canfranc.  
Praza do Pilar, 2-3. 
22880 CANFRANC ESTACIÓN (Huesca).

MULTIAVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: obradoiros de iniciación aos deportes de montaña: uso de materiais, interpretación de 
mapas e orientación, escalada en roca, rapel, descenso de barrancos e visitas culturais.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 16 agosto 93 - 94 - 95 210 € 500005
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DE VILLANÚA (Huesca)

DATOS XERAIS: 

Villanúa, é unha localidade oscense situada nas serras interiores do Pirineo, no centro do val de Aragón. Ató-
pase a metade de camiño entre Jaca e Canfranc, xunto á ladeira do pico Collarada. A poboación é atravesada 
polo Camiño de Santiago nos seus primeiros quilómetros por terras aragonesas.

ENDEREZO:  
Albergue xuvenil Santa María do Pilar. 
Camiño da Selva, 18. 
22870 VILLANÚA (Huesca).

MULTIAVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: obradoiros de iniciación aos deportes de montaña: uso de materiais, interpretación de 
mapas e orientación, escalada en roca, rapel, descenso de barrancos, obradoiros, xogos nocturnos, activida-
des deportivas e visitas culturais.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 16 xullo 93 - 94 - 95 225 € 500004



42

A
R

A
G

Ó
N CAMPAMENTO XUVENIL MONCAYO (Zaragoza)

DATOS XERAIS: 

A cara norte do macizo do Moncayo está situada na comarca de Tarazona. Para subir ao alto hai dúas entra-
das, por Vera de Moncayo e por Tarazona. O pico do Moncayo atópase a 2.315 m de altitude e é a máxima 
altura do Sistema Ibérico. Alí nacen os ríos Queiles e Huecha. En 1978 foi declarado parque natural.

ENDEREZO: 
Campamento xuvenil Fernando El Católico.  
Parque natural do Moncayo. 
50500 TARAZONA (Zaragoza).

MULTIAVENTURA EN INGLÉS

ACTIVIDADES XERAIS: combinación de actividades ao aire libre en inglés: deporte, paintball, sendeirismo, 
gymkhanas, obradoiros e visitas culturais

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 16 agosto 96 - 97 210 € 500006
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E ALBERGUE XUVENIL TAMA (Tama)
DATOS XERAIS: 

O albergue xuvenil de Loredo atópase situado na localidade de Loredo, no nordés da baía de Santander, pre-
to das localidades de Somo e Pedreña. O contorno é ideal para a realización de actividades náuticas, xa que 
se atopa a 200 metros da praia de Somo-Loredo, duns 7 Km de lonxitude.

O albergue xuvenil de Tama atópase nos límites do parque nacional Picos de Europa. As súas vistas son 
excepcionais desde todos os ángulos, destacando a que se observa desde o Macizo Oriental, así como boa 
parte da cordilleira Cantábrica.

ENDEREZO: 
Albergue xuvenil de Loredo.  
Baixada á praia de Loredo, s/n. 39140 LOREDO. 

Albergue xuvenil Picos de Europa. 
39548 TAMA (Castro Cillorigo).

ACTIVIDADES DE MAR E MONTAÑA

ACTIVIDADES XERAIS: actividades náuticas, rutas de alta montaña por Liébana e Picos de Europa, obradoiros 
e visitas culturais.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 31 xullo 92 - 93 - 94 - 95 225 € 500007
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DATOS XERAIS: 

O albergue xuvenil de Tama atópase nos límites do parque nacional Picos de Europa. As súas vistas son 
excepcionais desde todos os ángulos, destacando a que se observa desde o Macizo Oriental, así como boa 
parte da cordilleira Cantábrica.

ENDEREZO: 
Campamento xuvenil Picos de Europa. 
39548 TAMA (Castro Cillorigo).

ACTIVIDADES DE MONTAÑA

ACTIVIDADES XERAIS: rutas de alta montaña, obradoiros, actividades de multiaventura e excursións.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 31 xullo 95 - 96 210 € 500008
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DATOS XERAIS: 

O campamento atópase situado entre as localidades de Comillas e Cóbreces, no concello de Ruiloba. É un 
contorno rural, con grandes posibilidades para levar a cabo actividades de sendeirismo e de praia, debido á 
súa proximidade á praia de Comillas. 

ENDEREZO: 
Campamento xuvenil Barrio La Iglesia, s/n. 
39527 RUILOBA (Santander).

ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: realizaranse actividades de ocio e tempo libre en contacto directo coa natureza. 
Actividades deportivas (marchas e sendeirismo, cursiño de surf, paseo en piraguas, orientación, campiona-
tos deportivos), actividades culturais (excursións, acampadas, visitas a lugares típicos da zona), actividades 
medioambientais e obradoiros de manualidades. 

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 31 xullo 95 - 96 210 € 500009
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N CAMPAMENTO XUVENIL POLA DE GORDÓN (León)

DATOS XERAIS: 

La Pola de Gordón atópase entre La Robla e o costado meridional da Cordilleira Cántabro-Astúrica. Toda a 
comarca de Gordón está surcada de norte a sur polo río Brenesga.

O campamento está nos arredores do pobo. Conta con pista polideportiva, piscina e instalacións fixas de aseo 
e comedor.

ENDEREZO: 
Campamento xuvenil Pola de Gordón - Carbonera.  
24600 LA POLA DE GORDÓN (León).

ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: rapel, tirolina, escalada, tiro con arco, xogos predeportivos, actividades acuáticas 
no medio rural, sendeirismo, orientación-rastrexos, visita á cova de Valporquero, obradoiros, veladas  
e excursións.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 15 xullo 96 - 97 225 € 500012
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DATOS XERAIS: 

Esta instalación está situada en San Martín de Castañeda, xunto ao parque natural do lago de Sanabria con 
bosques de carballos. Conta co lago glaciar máis grande da península ibérica, vales encaixados e canóns. A 
flora e fauna son consideradas de gran interese. Esta instalación é moi axeitada para actividades e rutas de 
sendeirismo pola zona. O albergue está dotado de cuartos múltiples, piscina, pista polideportiva, biblioteca e 
sala de vídeo.

ENDEREZO: 
Albergue xuvenil San Martín de Castañeda. 
Estrada lago de Sanabria, s/n. 
49361 SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (Zamora).

ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: rutas en bicicleta todo terreo polo parque natural do lago de Sanabria, vivaqueo, 
excursións, rutas a cabalo, técnicas de montañismo e visitas culturais.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 15 xullo 92 - 93 - 94 225 € 500011
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(Pasarón de Vera) 

DATOS XERAIS: 

O albergue atópase na comarca da Vera, entre o macizo de Gredos e o río Tiétar, nunha zona na que é fre-
cuente atopar imaxes de pobos con arquitectura tradicional. Pasarón é un dos lugares mellor conservados da 
comarca e está declarado conxunto de interese histórico e artístico. A instalación está composta por bunga-
lows de 4 a 6 prazas equipados con liteiras.

ENDEREZO:  
Albergue xuvenil Las Castellanas (Pasarón de Vera). 
Paraxe Las Castellanas, s/n. 
10411 PASARÓN DE VERA (Cáceres).

ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: actividades ao aire libre e itinerarios ambientais, multiaventura, trekking e rutas, 
excursións, visitas de interese cultural e artístico, obradoiros, xogos e veladas.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

03 - 14 agosto 95 - 96 225 € 500010
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DATOS XERAIS: 

Puntas de Calnegre pertence ao concello de Lorca. O extenso concello lorquino asoma timidamente ao Medi-
terráneo a través de oito quilómetros de fragmentado litoral.

O albergue atópase a 50 m da praia, foi un antigo cuartel da Garda Civil e conta con 48 camas.

ENDEREZO:  
Albergue de Puntas de Calnegre.  
Estrada de entrada principal a Puntas de Calnegre. 
30876 LORCA (Murcia).

ACTIVIDADES NÁUTICAS

ACTIVIDADES XERAIS: itinerarios ambientais en espazos protexidos do litoral, ruta cultural (cidade de Mur-
cia), prácticas de mergullo en apnea, escalada en rocódromo, volei-praia, fútbol-praia e visitas a lugares de 
interese.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 agosto 92 - 93 - 94 - 95 225 € 500014



50

N
AV

A
R

A ALBERGUE XUVENIL ALSASUA (Alsasua)

DATOS XERAIS: 

Empregando como base o albergue de xuventude da localidade de Alsasua, os participantes teñen a opor-
tunidade de achegarse a un contorno privilexiado, como son o parque natural de Urbasa-Andía e á serra de 
Aralar, mediante actividades relacionadas co medio subterráneo, montañoso e acuático.

ENDEREZO: 
Albergue xuvenil Santo Cristo de Otadia. 
Rúa Zelai, 91. 
31800 ALSASUA (Navarra).

ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: piscina, obradoiro de orientación e malabares, visitas culturais, 
espeleoloxía e sendeirismo.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓIDGO

22 - 31 xullo 95 - 96 210 € 500015
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DATOS XERAIS: 

Albergue situado dentro do conxunto urbano da poboación, pero illado de calquera outra edificación allea  
ao refuxio. Ten capacidade para trinta e dúas prazas. Dispón de cuartos con liteiras e posúe unha zona axar-
dinada.

ENDEREZO: 
Refuxio xuvenil Belvierechea (Doneztebe – Santesteban).  
Rúa Santa Leocadia - Bidezarra, s/n. 
31740 DONEZTEBE - SANTESTEBAN (Navarra).

ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: piscina, escalada, sendeirismo, obradoiros e visitas culturais a lugares de interese.

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

22 - 31 xullo 92 - 93 - 94 - 95 210 € 500016
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DATOS XERAIS: 

Albergue ubicado a 1 Km de Ezcaray, na zona sur, xunto ao río Oja ao leste e o inicio do Camino La Herradura 
pola súa parte oeste.

A instalación conta con espazos comúns: salón comedor, sala de estar con televisión,  
biblioteca, pista polideportiva, xogos de mesa e pin pon 

ENDEREZO: 
Albergue Xuvenil Molino Viejo. 
Rúa Paseo do Molino s/n.  
EZCARAY - A Rioxa.

MULTIAVENTURA

ACTIVIDADES XERAIS: aula da natureza e aventura (tiro con arco, piragüismo, rapel e escalada). 
Paseos a cabalo. Excursións e actividades culturais. 

QUENDAS ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

04 - 15 xullo 94 - 95 - 96 225 € 500013








